
MINDFULNESS OP HET WERK

Verminder je stress en verhoog je aandacht, motivatie en effectiviteit. 

Leer werken met focus en ervaar innerlijke rust.

Mindfulness is de kunst om stil te staan bij het hier en nu. Dus niet in 

gedachten bezig zijn met wat er gisteren gebeurd is en wat je morgen 

nog moet doen of wat er morgen allemaal kan gebeuren.

Dus werken met aandacht en focus. Ook, of juist, in de waan van de dag. 

Dat is én leuker én effectiever.

OPEN TRAINING

WERKEN MET AANDACHT



www.oraki.nl
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WERKEN MET AANDACHT

Als je gedachten steeds afdwalen naar het verleden 

en de toekomst, dan leidt dit je af van waar het 

werkelijk om draait. Namelijk om het hier en nu. 

Bovendien zijn je overpeinzingen over verleden en 

toekomst vaak negatieve gedachten over wat er mis 

ging of mis kan gaan. En we hoeven jou niet uit te 

leggen dat gevoelens als spijt en zorgen niet zo 

constructief zijn. Ze zijn niet helpend bij het 

afhandelen van de zaken die nú spelen. Sterker nog: 

ze veroorzaken stress en achterblijvende resultaten.

VOOR WIE?

We kunnen je deze training aanraden als je meer in het heden wilt 

leven en werken. Als je kiest voor een optimale focus en 

concentratie en als je stress wilt omzetten naar ontspanning en 

alerte rust.

INHOUD
• De automatische piloot uitschakelen.

• Met je gedachten erbij blijven.

• Je lichaam als hulpmiddel: ademhaling, concentratie en meer.

• Gedachten versus feiten.

• Omgaan met onprettige gedachtes en gevoelens.

• Acceptatie van wat zich aandient.

...EN FOCUS

Tijdens de training leren we je te werken met 

aandacht. Je focus is dan gericht op wat er nu gaande 

is. Daardoor verlies je je niet in de dagelijkse hectiek 

en ervaar je meer rust. Je vult niet meer (voor 

anderen) in en je blijft weg van negatieve gedachten. 

Je bent resultaatgerichter en doet je werk met meer 

plezier. Kortom, focus op het hier en nu vermindert 

stress en werkdruk en verhoogt je motivatie en 

effectiviteit.

INTAKE
We inventariseren vooraf je motivatie, leerwensen en 
verwachtingen. Dat doen we schriftelijk. De trainer gebruikt deze 
input om focus in het programma aan te brengen.
Als we naar aanleiding van de intake vragen hebben, dan nemen 
we contact met je op. 
Heb je zelf vooraf nog vragen? Bel of mail ons gerust.

TRAINEN VOLGENS ORAKI
Wij geloven er sterk in dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt. 

We helpen jou om veilig uit je comfortzone te stappen. Dat doen we 

praktisch, persoonlijk, resultaatgericht en met een hoog doe-gehalte. 

Je krijgt veel ruimte om jouw praktijksituaties in te brengen en je 

eigen keuzes te maken (eigenaarschap). Wij trainen volgens het 

leerprincipe 10-20-70. Onze programma’s zijn veelzijdig en 

inspirerend. Want leren mag best leuk zijn. Toch?
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TRAININGSDUUR EN DEELNEMERS
De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2½ uur.

Min. / max. aantal deelnemers: 4 - 10

AANPAK
We werken hard aan jouw focus en ontspanning. Je gaat actief 

oefenen om uiteindelijk rust te bereiken.

Je doet inzichten op en je krijgt praktische handvatten en 

oefeningen mee om in de tussenliggende praktijkperiodes te 

oefenen met het werken met focus en aandacht.

NA DE TRAINING
• Ervaar je innerlijke rust en vitaliteit in plaats van hectiek en 

stress.

• Luister je meer naar je hoofd én je hart.

• Kun je accepteren wat je niet kunt veranderen.

• Kun je loslaten wat je beter niet vast kunt houden.

• Slaan je gedachten niet meer zo snel op hol.

• Zijn emoties niet meer ‘de baas’.

• Kun je je beter concentreren en constructiever denken.

• Leef je intenser en geniet je meer van gewone dingen.

EN HEB JE DEZE COMPETENTIES ONTWIKKELD
• Stressbestendigheid

• Werken met focus

• Zelfreflectie
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INVESTERING
De training: €480

Locatie en catering: €140

TOTAAL (excl. btw): €620

DATA

Zie https://oraki.nl/mindfulness

LOCATIE
De training wordt gegeven in de regio Amersfoort.

De exacte locatie wordt ± 1 maand vóór de startdatum bepaald en 

met de deelnemers gecommuniceerd.

ORAKI TRAINING & COACHING

Eemnesserweg 63A

3743 AE Baarn

035 - 626 74 84

info@oraki.nl

www.oraki.nl

OPTIES BIJ DEZE TRAINING
• Coachingspakket (1-op-1 doorontwikkelen met je coach)

In-company maatwerk mogelijk

https://oraki.nl/mindfulness

